
    Määruse „Põhja-Pärnumaa valla 2019.aasta  I lisaeelarve“ juurde 

            Lisa 2 

Põhja-Pärnumaa valla I lisaeelarve seletuskiri 

2019. aasta I lisaeelarvega suurenevad eelarve põhitegevuse tulud 63 388 eurot, põhitegevuse kulud 

99 133 eurot, investeerimistegevus väheneb 35 745 eurot. Likviidsete varade jääk ei muutu. 

1. 2019. aasta eelarve koostamisel oli teada Rahandusministeeriumi tasandus- ja toetusfondi 

04.01.2019. aasta  andmed ja esialgsed 2018. aasta sotsiaalvaldkonna toetuste kasutamise andmed. 

22.02.2019 kinnitas Rahandusministeerium tasandus- ja toetusfondi summad. Sotsiaaltoetuste 

kasutamata jäägid 2018. aasta lõpuga on vastavusse viidud Rahandusministeeriumi andmetega.  

Tabeli nr 1 veerus 3 on 2019. aastaks kinnitatud tasandus-ja toetusfondi summad, mis on sisse viidud 

vastava tegevusala eelarvetesse. Veerus 5 olevad 2018. aasta lõpu jääkide vahed, kokku 5633 eurot, 

on kaetud tasandusfondi suurenemise arvelt. Haridustegevuse eelarve suureneb 6354, 

sotsiaalhoolekande eelarve 1930, majandustegevuse eelarve 894 eurot, valitsemissektori eelarve 

väheneb 102 eurot. 

Tabel 1  Tasandus- ja toetusfondi 

muudatused     

  

 2019.aasta  

eelarves RM 

04.01.2019 

andmed 

RM poolt 

22.02.2019 

kinnitatud  

tasandus- ja 

toetusfond 

Tasandus- ja 

toetusfondi 

vahed 

võrreldes 

kinnitatud 

eelarvega 

Jääkide 

vahed 

võrreldes 

kinnitatud 

eelarvega I lisaeelarve 

1 2 3 4 5 6 

Tasandus- ja toetusfond 

kokku 3 941 275 3 953 959 12 684 5 633 12 684 

Tasandusfond  946 981 956 222 9 241 0 3 608 

Toetusfond 2 994 294 2 997 737 3 443 5 633 9 076 

üldhariduskoolid 2 212 524 2 212 524 0 0 0 

lasteaiad 146 924 146 924 0 0 0 

raske ja sügava puudega 

lastele abi osutamine 

(10121) 14 315 0 -14 315 5 789 -8 526 

huviharidus ja –tegevus 

(09510 03) 171 225 177 579 6 354 0 6 354 

toimetulekutoetus (10701) 58 191 49 161 -9 030 728 -8 302 

vajaduspõhine peretoetus 

(10701) 0 0 0 -740 -740 

sotsiaaltoetused ja teenused 

(10701) 2 808 2 946 138 0 138 

matusetoetus (10402) 28 361 28 613 252 -144 108 

asendus- ja 

järelhooldusteenus (10400) 60 970 80 222 19 252 0 19 252 

rahvastikutoimingud 

(01112) 1 595 1 493 -102 0 -102 

kohalikud teed (04510) 297 381 298 275 894 0 894 



2. Põhja-Pärnumaa valla eelarves on kasutusel tegevusalad 04900 - muu majandus, 09800 – 

osalustasud teiste KOV-ide hariduskuludes ja 10900 – muu sotsiaalne kaitse, mida 

Rahandusministeerium võtab arvesse kohalike omavalitsuste üldvalitsemiskulude arvestamisel. Muu 

majanduse eelarves (04900) on kajastatud valla busside kulud ja kasutusest väljas olevate elamute 

lammutamiskulud, mis oma sisult ei ole üldvalitsemiskulud. 

Osalustasud teiste valdade hariduskuludes tuleb näidata vastava tegevusala eelarves, so eraldi 

lasteaed (09110), üldhariduskoolid (09212)  ja huviharidus (09510), mitte koos tegevusala 09800 

eelarves. 

Tegevusala muu sotsiaalne kaitse (10900) eelarves on planeeritud sotsiaalalaste projektide „Puuetega 

inimeste eluruumide kohandamine“ ja „Imelised aastad“ kulud. Õige on kajastada neid vastavalt 

tegevusala 10121 – muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse ja tegevusala 10402 – perekondade 

sotsiaalne kaitse eelarvetes.  

Toitlustamine lasteaiaga koolides (Kergu LAK, Libatse LAK, Vahenurme LAK, Pärnjõ Kool) on 

2019. aastaks kinnitatud eelarves kajastatud üldhariduse põhitegevuskuludes (tegevusala 09212), 

Tootsi Lasteaed-Algkoolis alushariduse kuludes (tegevusala 09110). Vastavalt Avaliku sektori 

finantsarvestuse ja aruandluse  juhendile on koolitoiduga seotud kulud hariduse abiteenused 

(tegevusala 09601) olenemata sellest, kas see on seotud õpilastega, koolitöötajatega või kolmandate 

isikutega. Koolitoidu tegevusala kasutavad üldhariduskoolid ja lasteaed-koolid. 

Rahandusministeeriumi poolt soovitatud muudatused on esitatud tabelis 2. Veergudes 1 ja 2 on 

toodud tegevusalad, mille eelarveid vähendatakse, veergudes 3 ja 4 tegevusalad, mida samade 

summade võrra suurendatakse. 

Laekuvad omatulud ja sihtotstarbelised laekumised kajastatakse samade tegevusalade tuludes. 

Tabel 2 Tegevusalade muudatused    

2.1. Tegevusala 09800 - osalustasud teiste KOV-ide haridusasutustes 

Kinnitatud eelarve   

Muudetud 

eelarve   

1 2 3 4 

  Tegevusala   Tegevusala 

Osalemine lasteaedade 

üldhariduskoolide ja 

huvikoolide kulude 

katmises 

09800-osalustasud 

teistes KOV- ide 

haridusasutustes, 

kokku 190 000 eurot 50 000 09110 10-osalemine lasteaedades 

    120 000 

09212 10-osalemine 

üldhariduskoolides 

    20 000 09510 10-osalemine huvihariduses 

    190 000 Kokku 

2.2. Tegevusala 04900 - muu majandus   

Kinnitatud eelarve   

Muudetud 

eelarve   

  Tegevusala   Tegevusala 

Bussijuhtide 

personalikulud  

04900 - muu 

majandus 25 084 09600 - koolitransport 



Busside ülalpidamiskulud 

04900 - muu 

majandus 35 961 09600 - koolitransport 

Pärnjõe elamute 

lammutamine, Kaisma 

vana meierei ja kuivati 

lammutusprojektid 

04900 - muu 

majandus 77 866 06100 - elamumajandus 

Muud majandamiskulud  

04900 - muu 

majandus 17 193 

06605 - muu elamu- ja 

kommunaalmajanduse kulud 

    156 104 Kokku 

2.3. Sotsiaalsed projektid     

Kinnitatud eelarve   

Muudetud 

eelarve   

  Tegevusala   Tegevusala 

Projekt "Puuetega 

inimeste eluruumide 

kohandamine" 

10900 - muu 

sotsiaalne kaitse  37 821 

10121 - muu puuetega inimeste 

sotsiaalne kaitse 

Projekt noortele peredele 

"Imelised aastad" 

10900 - muu 

sotsiaalne kaitse  8 000 

10402 - perekondade ja laste sotsiaalne 

kaitse 

    45 821 Kokku 

2.4. Koolitoit    

Kinnitatud eelarve   

Muudetud 

eelarve   

  Tegevusala   Tegevusala 

Kergu Lasteaed-Algkool 

09212 01 - 

põhihariduse 

otsekulud 4 500 09601 01 - koolitoit 

Libatse Lasteaed-Algkool 

09212 02 - 

põhihariduse 

otsekulud 8 000 09601 02 - koolitoit 

Vahenurme Lasteaed-

Algkool 

09212 03 - 

põhihariduse 

otsekulud 37 621 09601 03 - koolitoit 

Tootsi Lasteaed-Põhikool 

09110 05 - 

alusharidus 8 000 09601 04 - koolitoit 

Pärnjõe Kool 

09212 06 - 

põhihariduse 

otsekulud 3 800 09601 06 - koolitoit 

    61 921 Kokku 

 

3. 2019. aasta eelarve koostamise ajal oli pooleli raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine. 

Kümne raamatukogu eelarved kavandati 2018. aasta tasemel. Põhja-Pärnumaa Raamatukogu alustas 

tegevust 01.03.2019. Vastloodud raamatukogu direktorile jäi aega kaks kuud ümberkorralduste 

tegemiseks. Eelarveaasta algul oli raamatupidamise andmetel raamatukogude struktuuris 9,5 

juhti/direktorit, 3 raamatukoguhoidjat ja 1,8 koristajat. 01. märtsist lisandus Põhja-Pärnumaa 

Raamatukogu direktori ametikoht. Ümberkorralduste tulemusel on alates 01. maist üks direktor, 9,1 

raamatukoguhoidja töökohta ja 1,5 koristaja töökohta. Kõik raamatukogud tegutsevad 

haruraamatukogudena, mõned neist töötavad väiksema tööajaga.  



Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor tegi taotluse lisaraha saamiseks, kuna eelarves ei olnud 

planeeritud koondamistasusid. Täiendavad tööjõukulud tekkisid ka seetõttu, et uus raamatukogu ei 

alustanud uute koosseisudega tegevust 01. jaanuarist, vaid alates 01. maist. Haridus- ja 

kultuuriosakonna juhataja ettepanekul puuduolev tööjõukulude summa 11 300 eurot on tagatud 

haridus- ja kultuuriosakonna ala-eelarvetest. 3100 euro võrra on vähendatud Pärnjõe Rahvamaja 

tööjõukulude eelarvet. Alates aprillist on rahvamajal uus juht, kes töötab 0,5 ametikohaga. 6537 eurot 

kaetakse tegevusala 08109 – vaba aja tegevused eelarve kulude vähendamise arvelt ning 1663 eurot 

tegevusala 09609 – muud hariduse abiteenused kulude vähendamise arvelt (vt punkt 5). 

 

Alates 01.05.2019. aasta kehtima hakkavate koosseisude ja kinnitatud töötasudega on Põhja-

Pärnumaa Raamatukogu arvestuslik aasta töötasufond sama, mis oli esialgselt 2019. aasta eelarvesse 

planeeritud kümnele raamatukogule, so 167 000 eurot koos tööjõumaksudega. 

Eelarves planeeritud kümne raamatukogu eelarvetest moodustub uue Põhja-Pärnumaa Raamatukogu 

esialgne eelarve, millele lisandub täiendavalt tööjõukuludele 11 300 eurot. Tabelis 3 on toodud 

raamatukogude eelarvete muudatused. 

Tabel 3 Raamatukogude eelarvete muudatused    

    

Kinnitatud 

eelarve Lisaeelarve 

Muudetud 

eelarve 

08201 RAAMATUKOGUD  238 403 11 300 249 703 

08201 00 

PÕHJA-PÄRNUMAA 

RAAMATUKOGU 0 249 703 249 703 

50 Tööjõukulud 0 178 456 178 456 

55 Majandamiskulud 0 71 247 71 247 

08201 01 LIBATSE RAAMATUKOGU 18 375 -18 375 0 

50 Tööjõukulud 13 273 -13 273 0 

55 Majandamiskulud 5 102 -5 102 0 

08201 02 KAISMA RAAMATUKOGU 15 590 -15 590 0 

50 Tööjõukulud 12 700 -12 700 0 

55 Majandamiskulud 2 890 -2 890 0 

08201 03 PÄRNJÕE RAAMATUKOGU 18 434 -18 434 0 

50 Tööjõukulud 13 657 -13 657 0 

55 Majandamiskulud 4 777 -4 777 0 

08201 04 PÄRNU-JAAGUPI RAAMATUKOGU 46 815 -46 815 0 

50 Tööjõukulud 30 025 -30 025 0 

55 Majandamiskulud 16 790 -16 790 0 

08201 05 SUUREJÕE RAAMATUKOGU 16 391 -16 391 0 

50 Tööjõukulud 11 718 -11 718 0 

55 Majandamiskulud 4 673 -4 673 0 

08201 06 TOOTSI RAAMATUKOGU 15 361 -15 361 0 

50 Tööjõukulud 11 721 -11 721 0 

55 Majandamiskulud 3 640 -3 640 0 

08201 07 VAHENURME RAAMATUKOGU 19 358 -19 358 0 

50 Tööjõukulud 10 918 -10 918 0 



55 Majandamiskulud 8 440 -8 440 0 

08201 08 VIHTRA RAAMATUKOGU 16 262 -16 262 0 

50 Tööjõukulud 13 102 -13 102 0 

55 Majandamiskulud 3 160 -3 160 0 

08201 09 VÕIDULA RAAMATUKOGU 6 878 -6 878 0 

50 Tööjõukulud 5 058 -5 058 0 

55 Majandamiskulud 1 820 -1 820 0 

08201 10 VÄNDRA RAAMATUKOGU 64 939 -64 939 0 

50 Tööjõukulud 44 984 -44 984 0 

55 Majandamiskulud 19 955 -19 955 0 

 

4. Vändra Alevi Sotsiaalmaja juhataja tegi ettepaneku asutuse eelarve muutmiseks kolmel põhjusel. 

4.1. Novembris osaleti Sotsiaalkindlustusameti hankes psüühilise erivajadustega inimestele 

pikaajalist kaitstud töö teenuse osutamiseks aastatel 2019-2020. Alates jaanuarist pakutakse 

töötegevust 14-le kliendile. Arvestuslikult laekub Sotsiaalkindlustusametist 44 204 eurot, mille võrra 

suurendatakse eelarve põhitegevuse tuludes laekumisi majandustegevusest.  

42 073 euro võrra suurendatakse sotsiaalmaja tööjõukulusid ja 2131 eurot majandamiskulusid.  

4.2. Sotsiaalmaja klientide kaasabil tehti haldustöid 2018. aastal maist oktoobrini. Hoiti korras 

Vändra Uus kalmistu, Vändra piirkonna bussijaamad ja L. Koidula sünnikodu plats Kirikumõisas. 

Kulud olid 3480 eurot. Samadel tingimustel soovitakse teha töid ka 2019. aastal. Kuna eelarve 

koostamise ajal ei olnud kokku lepitud, kes töid teeb, siis vastavad kulud on planeeritud majanduse 

eelarves.  

Lisaeelarves on suurendatud Vändra Alevi Sotsiaalmaja tööjõukulude eelarvet 3372 ja 

majanduskulude eelarvet 108 euro võrra. Tegevusala 06605 – muu elamu- ja kommunaalmajanduse 

tegevus majandamiskulude eelarvet on vähendatud 3480 eurot. 

4.3. Seoses sotsiaalmaja renoveerimisega suurenes teenuskohtade arv ja ühtlasi vajadus ühe 

tegevusjuhendaja ja huviringijuhi töölevõtmiseks. Mai kuust on kokkulepe Vaheka Seltsimajaga 

Halinga piirkonnas erihoolekandeteenuste tegevuste laiendamiseks ning huvitegevuse pakkumiseks. 

Ruumid on sobivad, aga vajavad mõningast kohandamist, et tagada ligipääsetavus liikumispuudega 

klientidele. Täiendavateks tööjõukuludeks oleks vaja 16 390 eurot, majandamiskuludeks 2800 eurot, 

kokku 19 190 eurot. Projekt „Toetatud elamise teenuskohtade loomine Vändra Alevi Sotsiaalmajas“ 

lõppes 2019. aastal ja viimane osa toetusest, so 22 039 eurot laekus aprillis ning on kajastatud 

lisaeelarves sihtotstarbelise toetusena põhivara soetuseks. Sellest 1108 eurot on lisatud sotsiaalmaja 

investeeringute eelarvesse, 16 390 eurot sotsiaalmaja tööjõukulude  ning 2800 majandamiskulude 

eelarvesse. Ülejäänud 1741 katab osaliselt Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna katla vahetuse kulud 

(vt seletuskirja punkt 11). 

5. Tegevusala 09609 – muud hariduse abiteenused eelarves on vähendatud 4500 euro võrra preemiate 

ja stipendiumite eelarvet (kood 45). Esialgselt oli siin planeeritud edukalt kooli lõpetanud õpilaste ja 

osaliselt  noore õpetaja toetuse vahendid. Noore õpetaja toetust ei  maksta alates 01. jaanuarist 

toetusena, vaid täiendava töötasuna. Eelarves on tööjõukuludeks 7200 eurot. Tänase seisuga 

makstakse toetust ühele õpetajale. Kuu kulu on 401 (300+tööjõumaksud 101) eurot. Edukate 

koolilõpetajate toetusteks jääb eelarvesse 2500 eurot.  

Eelarve vähendatud vahenditest 1663 eurot on lisatud Põhja-Pärnumaa Raamatukogu tööjõukulude 

suurendamiseks (vt selgitused punktis 3) ja 2837 eurot Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna katla 

vahetamiseks (vt punkt 12). 



Sama tegevusala majanduskulude (kood 55)  eelarvele on lisatud haridus- ja kultuuriosakonna 

juhataja ettepanekul 1287 eurot, et tagada projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine 

üldhariduskoolides perioodil 2014-2020“  omaosaluse suurenemine. Projekti edukaks osutumisel 

eraldatakse vallale maksimaalne toetussumma  48 690 eurot. Omaosalus on 15%, so 8591 eurot. 

Esialgselt oli eelarvesse planeeritud  omaosaluseks 7304 eurot. Vahenurme Lasteaed-Algkooli 

direktori nõusolekul vähendatakse kooli majandamiskulusid 1287 eurot tingimusel, et projekti 

rahastuse toel ehitatakse kooli rahunemisruum (esialgse maksumusega 2300 eurot). 

 

6. Aasta alguses alustas tegevust uus hallatav asutus Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus. Üheks 

plaanitud tegevuseks on ka noorte  suvise töömaleva töö organiseerimine. Tänaseks on selgunud, et 

soovijaid on palju ja arvestatud on 60 lapsega. Laste töö tasustamiseks vahendid eelarves puuduvad. 

Arvestades miinimum tunni hinnaga 3,21 ja üheksa 4-tunnise tööpäevaga, kuluks tööjõukuludeks 

9277 eurot.  

Kulude katmiseks vähendatakse vallavanema ettepanekul lisaeelarves vallavalitsuse (tegevusala 

01112) tööjõukulude eelarvet 9277 eurot ja suurendatakse noorsootöökeskuse eelarvet (tegevusala 

08107). 

 

7. Seoses vallavalitsuse (01112) struktuuri muudatustega, on vallavanema ettepanekul lisaeelarves  

vähendatud tööjõukulude eelarvet 14 221 eurot. Lisaks punktis 6 toodud  muudatusele 

(noorsootöökeskusele 9277 eurot) on lisatud Vändra Kultuurimaja tööjõukuludele 2944 eurot ja 

majanduskuludele 2000 eurot. Kultuuri- ja spordispetsialisti ametikoha kaotamisega lisandusid 

täiendavad töökohustused Vändra Kultuurimaja juhatajale.  

2000 eurot on kavandatud perepäeva „Kaitseinglid“ korraldamiseks 10.08.2019. aastal Vändras. 

Ürituse algatajaks on piirkonnapolitseinik J. Saharenko ja sellel osalevad kõik Eestis tegutsevad riigi 

vormikandjad ning vabatahtlikud organisatsioonid, kes tegelevad kaitsmise, päästmise ja 

abistamisega (kiirreageerijad, piirivalve, merepääste, lennusalga kopter, Kaitseliit koos tehnikaga, 

Liitlasväed koos lahingtehnikaga, pommigrupp jt). Ürituse korraldamisega tegeleb Vändra 

Kultuurimaja. 

 

8. Lõppenud aasta detsembris laekunud Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu SA-lt laekunud laulu- 

ja tantsupeotoetused lisati 2019. aasta eelarve koostamisel esialgselt üleminevate vahenditena 

hallatavate asutuste eelarvetele. Kulude paremaks arvestamiseks on rahandusosakonna juhataja  ning 

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ettepanekul 5440 eurot viidud tegevusala 08109 - vaba aja 

tegevused eelarvesse. Selle tegevusala eelarves on planeeritud ka muud laulu- ja tantsupeo kulud, sh 

tuleteekond. Laulu- ja tantsupeokulude võrra on vähendatud Pärnjõe Rahvamaja majanduskulude 

eelarvet 680 eurot, Pärnu-Jaagupi Rahvamajal 2040, Vändra Kultuurimajal 1020, Kergu Lasteaed-

Algkoolil 340, Pärnu-Jaagupi Põhikoolil 680, Vändra Gümnaasiumil 340 ja Vändra Muusikakoolil 

340 eurot.  

9.Tegevusala 09510 03 – huviharidus- ja tegevus eelarves on lisaks toetusfondi täiendavatele 

vahenditele (vt tabel 1) tehtud kululiikide/koodide muudatus. Spordi- ja noorsootööspetsialisti 

ettepanekul on tegevustoetused (kood 45) summas 41 000 eurot viidud majandamiskulude (kood 55) 

eelarvesse. Klubidele ja MTÜ-dele ei eraldata käesoleval aastal toetusi, vaid noortega seotud 

huvihariduse- ja tegevuse korraldamise eest tasutakse vastavalt esitatud arvele.  

10. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja juhataja ettepanekul on seoses laulu-ja tantsupeoga seotud ringijuhile 

lisatasu maksmiseks suurendatud tööjõukulude eelarvet 388 eurot ja sama summa võrra vähendatud 

majandamiskulude eelarvet. 



11. Majandusosakonna juhataja tegi ettepaneku investeerimistegevuse eelarvesse lisada 14 000 eurot 

Tootsis, Kesk 4 asuva elumaja katuse vahetamiseks. Seoses üürihindade muutumisega juunist on 

planeeritud  täiendav tulu 6500 eurot. Pärnjõe elamute lammutamiskulude omaosalustasu vähenes 

7500 eurot.  

Lisaeelarves on suurendatud elamu- ja kommunaalmajanduse tulu kaupade ja teenuste müügist 6500 

eurot ja vähendatud tegevusala 06100 - elamumajandus majandamiskulude eelarvet 7500 eurot. 

 

12. Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna direktor ja majandusosakonna juhataja tegid ettepaneku lisada 

investeerimistegevuse eelarvesse 8186 eurot Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna  amortiseerunud 

katla vahetamiseks. SW Energia OÜ tootmisjuhi arvamuse kohaselt on lasteaia ribikatel ca 20 aastat 

vana, halvas seisus ning järgmisel kütteperioodil kütta pole võimalik.  

Katla maksumus tagatakse järgmiste vahenditega: tasandusfondi suurenemise arvelt 3608 eurot (vt 

tabel 1), tegevusala 09600 – muud hariduse abiteenused 2837 eurot (vt punkt 5), sihtotstarbeliselt 

laekunud toetus põhivara soetuseks 1741 eurot (vt punkt 4.3). 

 

13. Investeerimistegevuse eelarveosas on põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist vähendatud 

653 950 euro võrra ja eelarvesse lisatud samas summas uus kululiik - osaluste soetus. Vee- ja 

kanalisatsiooni renoveerimise projekte teostab valla tütarettevõte AS Mako, õige on projektide 

omaosalus kajastada osaluste soetusena, mitte sihtotstarbelise toetusena. Investeeringute tulemusel  

valla koondbilansis varade maht suureneb. 

14. Esialgselt oli sotsiaaleluruumide remont valla erinevates piirkondades summas 37 000 eurot 

kavandatud eelarve investeerimistegevuse osas. Tegelikult ei ületa ühegi korteri remont põhivara 

kapitaliseerimise piiri (5000 eurot ilma käibemaksuta) ja on sisult majandamiskulu.  

Lisaeelarves on investeeringute eelarvet vähendatud 37 000 eurot. Sellest 27 000 eurot on lisatud 

tegevusala 10402 – perekondade sotsiaalne kaitse ja  10 000 eurot elamumajanduse (06100) 

majandamiskulude eelarvesse.  

 

15. Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimise summat on suurendatud 59 996 eurot. Laekunud 

on Vändra Kultuurimaja kinotehnika digitaliseerimise toetus Eesti Kultuurkapitalilt. Summa on 

lisatud kultuurimaja investeeringute eelarvele. 

16. Lisaeelarves ei ole arvestatud Suurejõe Rahvamaja juhataja taotlustega. Veebruaris esitati 

vallavalitsusele taotlus reservfondist raha eraldamiseks kolme saali akna vahetamiseks plastakende 

vastu summas 1491 eurot. Vallavalisus oli seisukohal, et olukord ei ole avariiline ega tekkinud 

ootamatult ning  raha ei eraldanud. Samal seisukohal on vallavalitsus ka lisaeelarve koostamisel, kuna 

Suurejõe Rahvamaja renoveerimiseks on olemas rekonstrueerimise projekt, mis näeb ette mitmeid 

konstruktsioonilisi muudatusi ja erisuurusega akende asendamist puitraamil akende vastu. Kui maja 

soovitakse kaasajastada osade kaupa, siis oleks esmatähtis alustada seda hoone konstruktsioonide 

tugevdamisest ja WC remondist, mida on võimalik teha peale seda,  kui on lahendatud kanalisatsiooni 

ehitus Suurejõe külas.  

 

Seletuskirja koostas  

Kaie Rätsepp 

finantsjuht, vallavalitsuse liige 

04.06.2019. 

 


